
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Over de drempel van de zomervakantie berichten we jullie over de reden om aan het eind dit 
schooljaar geen papieren eindrapportage aan onze leerlingen uit te delen. 
 
We hebben afgelopen schooljaar in velerlei opzichten ervaren als een enorm bewogen en 
intensief jaar. Het team van !mpulse Kollum heeft, samen met leerlingen en 
ouders/verzorgers, de grootst mogelijke inzet en flexibiliteit getoond om vanuit onze visie 
op onderwijs en onder de gegeven omstandigheden ons onderwijsproces zo goed mogelijk 
vorm te geven en onze leerlingen de (extra) zorg en de (persoonlijke) aandacht te beiden die 
ze verdienen om zo ook de mogelijke gevolgen van corona zoveel mogelijk te beperken. 
 
De behaalde resultaten van onze leerlingen zijn in de vorm van een voortschrijdend 
gemiddelde het gehele schooljaar inzichtelijk voor leerlingen en hun ouders/verzorgers in 
Somtoday. Aan het eind van het schooljaar sluit het cijferdossier, is de eindstand via 
SOMtoday inzichtelijk, vindt de overgangsvergadering plaats en worden normaliter ook de 
papieren rapportages uitgedraaid en uitgedeeld in de afsluitende Kring de dinsdag 
daaropvolgend.  
	
We kozen er dit schooljaar voor de cijfersluiting op een zo laat mogelijk tijdstip te laten 
plaatsvinden (vrijdag 2 juli). Dit om onze leerlingen zoveel mogelijk ruimte te geven hun 
dossier af te kunnen sluiten. Het team van !mpulse Kollum is op maandag 5 en dinsdag 6 juli 
uitgebreid met elkaar in gesprek gegaan over de voorgang, ontwikkeling en resultaten van al 
onze leerlingen tijdens de overgangsvergaderingen. Hiervoor trokken we extra tijd uit 
waardoor aansluitend aan de laatste overgangsvergadering de eerste afsluitende Kring op 
het program stond. 
	
Het uitgangspunt hierbij is geweest dat we - alles afwegend - alle leerlingen die we mogelijk 
kansrijk achten naar het volgende schooljaar hebben bevorderd. We hebben na de 
overgangsbespreking persoonlijk contact opgenomen met alle leerlingen waarvoor dat niet 
geldt. 
 
De leerlingen die we wel kansrijk achten maar die hun dossier nog niet volledig hadden 
afgerond als gevolg van corona, hebben we ook in de afgelopen teamweek de mogelijkheid 
gegeven te werken aan hun dossier. Er is persoonlijk contact opgenomen met de leerlingen 
waarvoor dit geldt.  
 
Dit maakt dat we afgelopen dinsdag in de afsluitende Kringen geen papieren rapportages uit 
konden delen.  
 
Deze situatie deed ons ook van gedachten wisselen over de nut en noodzaak van het 
papieren eindrapport, immers het gehele schooljaar zijn de resultaten van onze leerlingen in 
de vorm van een voortschrijdend gemiddelde inzichtelijk via SOMtoday en we kiezen er uit 



 
duurzaamheidoverwegingen voor om ieder vorm van schriftelijke correspondentie digitaal te 
laten plaatsvinden.  
 
We begrijpen dat dit wellicht kan leiden tot onbegrip en/of teleurstelling - zeker na zo’n 
bewogen jaar. Een eindrapport kan immers worden gezien als een tastbaar bewijs van de 
behaalde cijfers en als bewijs van overgang. 
 
We willen graag benaderukken – en deden dat ook in de afsluitende Kring - dat het niet 
uitreiken van een papieren eindrapport niets afdoet aan de grootse prestaties die onze 
leerlingen hebben geleverd afgelopen schooljaar.  
 
We bedanken de ouders/verzorgers die ons op dit onderwerp voorzagen van opbouwende 
feedback. Deze nemen we uiterst serieus. Wellicht hebben we de impact van het uitblijven 
van het papieren eindrapport onderschat en hadden we er ook voor moeten kiezen eerder en 
meer expliciet over dit onderwerp te communiceren.  
 
In de eerste teamvergadering van het nieuwe schooljaar reflecteren we op de situatie, 
herstellen we waar mogelijk en trekken we hier lering uit.  
 
Mochten jullie graag een papieren eindrapport van ons willen ontvangen, kunnen jullie dit 
kenbaar maken bij aanvang van het komend schooljaar, in de eerste Kring. We voorzien jullie 
dan alsnog graag van een papieren eindrapportage van het schooljaar 2020-2021. 
 
We wensen jullie een hele fijne zomer! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bea Kroeze 
namens team !mpulse Kollum 
 
 
 


